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HOTĂRÂREA  Nr. 291  
privind modalitatea de acordare în anul 2011 a gratuităţii pe mijloacele de transport în 

comun precum şi cuantumul acesteia pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, cât şi 
pentru însoţitorii adul ţilor cu handicap auditiv şi mental accentuat, asistenţii personali ai 
persoanelor cu handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap 

grav şi accentuat din municipiul Tulcea 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
20 decembrie 2010, 

Examinând proiectul de hotărâre privind modalitatea de acordare în anul 2011 a gratuităţii pe 
mijloacele de transport în comun precum şi cuantumul acesteia pentru persoanele cu handicap grav 
şi accentuat, cât şi pentru însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mental accentuat, asistenţii 
personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu 
handicap grav şi accentuat din municipiul Tulcea, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie coraportul înregistrat sub numerele 36834/14.12.2010 la Primăria 
Municipiului Tulcea - Direcţia Economică, 20769/13.12.2010 la Direcţia de Asistenţă şi Protecţie 
Socială Tulcea şi  3.616/10.12.2010 la S.C. Transport Public S.A. Tulcea,  referitor la  modalitatea 
de acordare în anul 2011 a gratuităţii pe mijloacele de transport în comun precum şi cuantumul 
acesteia pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, cât şi pentru însoţitorii adulţilor cu 
handicap auditiv şi mental accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenţii 
personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav şi accentuat din municipiul Tulcea, numite 
în cuprinsul hotărârii “beneficiarii legii” ,   
 Reţinând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, conform cărora sumele aferente dreptului persoanelor cu 
handicap grav şi accentuat de a beneficia de transport gratuit la transportul urban cu mijloacele de 
transport în comun se asigură din bugetele locale, precum şi dispoziţiile tuturor actelor normative în 
vigoare privind limitarea cheltuielilor publice, 
 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. c) şi d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14, ale art. 45, alin. 
(1) şi (6) şi ale art. 49, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1.   - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2011 se aprobă efectuarea de către beneficiarii 
legii a unui număr de 20 călătorii gratuite pe lună cu mijloacele de transport public în comun în 
municipiul Tulcea. 

 
Art. 2.  - (1) Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea stabileşte, prin anchete 

sociale, categoriile de beneficiari ai legii cărora li se acordă gratuitatea prevăzută la art. 1 numai 
dacă acestea îndeplinesc următoarele condiţii : 

a) persoanele cu handicap accentuat şi grav să aibă domiciliul stabil în municipiul Tulcea, 
să fie apte pentru deplasare şi să posede certificat de încadrare în grad de handicap, eliberat de 
Comisia pentru Protecţia Copilului sau de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;  

b) însoţitorii  persoanelor cu handicap grav, a copiilor cu handicap accentuat, ai adulţilor cu 
handicap auditiv şi mental accentuat să acompanieze persoanele cu handicap în mijloacele de 
transport public în comun; 

c) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav să se afle în evidenţele Direcţiei de 
Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea; 
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d) asistenţii personali profesionişti  ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat să se afle 
în evidenţele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea. 

(2) Exercitarea dreptului prevăzut la art. 1 se face pe baza legitimaţiilor electronice de 
călătorie de tip card fără contact, eliberate de  S.C. Transport Public S.A. Tulcea la un preţ de 8 lei / 
bucată, care pot asigura atât călătoriile gratuite cu autobuzul, cât şi pe cele contracost. 

(3) Legitimaţiile electronice de călătorie gratuită de tip card fără contact se eliberează numai 
persoanelor încadrate în una din categoriile prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la lit. 
b), nominalizate de Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea prin tabele lunare transmise 
emitentului legitimaţiilor. 

 
Art. 3.  - (1) Se aprobă plata din bugetul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea 

către S.C. Transport Public S.A. Tulcea a sumei de 2 lei pentru fiecare călătorie gratuită efectuată 
de beneficiarii legii cărora le-au fost eliberate legitimaţii electronice de călătorie gratuită de tip card 
fără contact. 

(2)  Decontarea şi plata sumelor prevăzute la alineatul precedent vor fi făcute lunar, în baza 
situaţiilor cuprinzând călătoriile gratuite efectuate de beneficiarii legii, întocmite de  S.C. Transport 
Public S.A. Tulcea şi transmise Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea.  

 
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia 

Economică din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială 
Tulcea, Direcţia Administraţie Publică Locală Tulcea şi  S.C. Transport Public S.A. Tulcea. 

 
Art. 5.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2011, dată de la care orice dispoziţie 

contrară se abrogă. 
 
Art. 6.  Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.  
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 19 voturi ale consilierilor. 
 
 
 
           CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                     SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
             Jr.BRUDIU Maria                                                          BUSURCĂ Alexandru 
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